Propozycja wycieczek wraz z przewodnikiem turystycznym IT Siemiatycze.
www.nawschodzie.pl/it
e-mail:nawschodzie@o2.pl
tel. kom. 889 67 45 46
W ramach działalności IT Siemiatycze proponujemy następujące wycieczki, trasy turystyczne i
formy spędzania wolnego czasu w trakcie trwania których mogą Państwo skorzystać z oferty,
doświadczenia i wiedzy naszego przewodnika:
1) WYCIECZKA PO MIEŚCIE SIEMIATYCZE

Siemiatycze są miastem powiatowym. Do zabytków i miejsc godnych zwiedzenia polecamy:
- zespół barokowy ( nr 1 w Polsce) w którego skład wchodzą kościół Wniebowzięcia NMP z XVII
w. oraz były klasztor Misjonarzy z XVIII w.
- synagoga żydowska z XVIII w. oraz szkoła talmudyczna
- cerkiew Apostołów Piotra i Pawła z XIX w.
- kaplica ewangelicka z XVIII/XIX w.
- kaplica cmentarna z XIX w.
- trzy rzeźby sfinksów z XIX w.
- cmentarz żydowski z oryginalną bramą
2) WYCIECZKA ŚWIĘTA GÓRA GRABARKA

Góra Grabarka jest celem pielgrzymek i symbolicznym centrum prawosławia w Polsce. W skład
kompleksu wchodzi: monaster św.św. Marii i Magdaleny, cerkiew p.w. Spasa w otoczeniu tysięcy
krzyży, cerkiew p.w. Wszystkich Strapionych Radość, studzienka ze źródłem.
3) WYCIECZKA PO DROHICZYNIE

- siedziba Diecezji Drohiczyńskiej,
- katedra i Kolegium Pijarów z XVIII w.
- kościół pofranciszkański z zespołem klasztornym XVII/XVIII w.
- kościół i klasztor Benedyktynek z XVIII w.
- cerkiew p.w. św. Mikołaja z XIX w.
- cmentarz żydowski
- Góra Zamkowa, dawne grodzisko obecnie punkt widokowy na dolinę Bugu
4) WYCIECZKA PO MIELNIKU

- odkrywkowa kopalnia kredy
- drewniana cerkiew cmentarna z 1777 r.
- cerkiew z 1825 r.
- ruiny kościoła zamkowego z XV w.
- Góra Zamkowa, dawne grodzisko obecnie punkt widokowy na dolinę Bugu
5) WYCIECZKA ŚCIEŻKAMI PRAWOSŁAWIA

- stare drewniane cerkwie z bizantyjskimi freskami we wnątrz i ikonostasem
- nowe cerkwie z bryłą łączącą tradycje z nowoczesnością
- stare nagrobki na cmentarzach z inskrypcjami pisanymi cyrylicą
- nabożeństwa i uroczystości religijne według kalendarza wschodniego
6) WYCIECZKA ŚCIEŻKAMI ŻYDOWSKIMI

- byłe żydowskie synagogi

- cmentarze żydowskie
- szkoła żydowska
- żydowskie ulice, domy i fabryki
- rejony ulic, które wchodziły w skład getta
7) WYCIECZKA ŚCIEŻKAMI KULTUR, NARODÓW I RELIGII

Wycieczka wielokulturowa prowadzi śladami różnych narodów, kultur i religii, jakie zamieszkują
lub zamieszkiwały region Nadbużańskiego Podlasia. Zaliczyć do nich można pamiątki i zabytki po
Żydach, Niemcach, Tatarach, Słowianach, Jaćwingach.
8) WYCIECZKA SZLAKIEM ZABYTKÓW

Wycieczka prowadzi przez najbardziej ciekawe i charakterystyczne obiekty zabytkowe regionu.
9) WYCIECZKA ŚLADAMI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Trasa wycieczki wiedzie śladami kultu św. Mikołaja poprzez świątynie katolickie i prawosławne
noszące imię św. Mikołaja oraz obrazy i ikony św. Mikołaja.
10) WYCIECZKA ŚCIEŻKAMI NIEMIECKIMI

- cmentarz z I wojny światowej
- kaplica ewangelicko-augsburska
- osady niemieckie
11) WYCIECZKI PRZYRODNICZE

- po obszarach cennych przyrodniczo i rezerwatach przyrody
- po obszarze doliny Bugu
- śladami starych pomnikowych drzew
12) WYCIECZKA SZLAKIEM ŚWIĄTYŃ

Wycieczka prowadzi przez najbardziej ciekawe i charakterystyczne obiekty sakralne regionu katolickie i prawosławne, w tym także drewniane.
13) WYCIECZKA ŚLADAMI BUNKRÓW

Bug był od 1939 do 1941 r. granicą między faszystowską Rzeszą, a komunistycznym ZSRR.
Rosjanie wybudowali na Bugu pas umocnień zwany Linią Mołotowa w skład której wchodzi ponad
100 różnego typu fortyfikacji.
14) WYCIECZKA ŚLADAMI ŚREDNIOWIECZA

Region Nadbużańskiego Podlasia kryje w sobie wiele skarbów i pamiątek z okresu średniowiecza
do których warte są odwiedzenia jak np.:
-góry zamkowe
-grodziska i grody obronne
-kurhany
- wielookrągła twierdza szwedzka


15) WYCIECZKA ŚLADAMI PREHISTORII

Wycieczka po starych żwirowniach i kopalniach kredy w poszukiwaniu skamieniałości ziemi z
okresu gdy kształtowała się planeta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Istnieje możliwość łączenia kilku wycieczek w jedną wycieczkę jak i elementów poszczególnych
wycieczek. Jesteśmy elastyczni.

